
benefits.yedioth.co.il :לפרטים היכנסו לאתר ההטבות
המבצע בתוקף עד 28.2.21 או עד גמר המלאי. לא ניתן לשלם באמצעות תווי קנייה ושי.

 הספר אינו ניתן להחלפה/החזרה. לא תקף בחנויות סטימצקי נתב"ג.

ספריית המנויים
כל חודש ספר גדול במחיר קטן רק למנויי

כשדייזי מייסון בת השמונה נעלמת מבית משפחתה באוקספורד 
שבבריטניה במהלך מסיבת תחפושות, הבלש אדם פוֹלי יודע 

שבמקרים כאלה רוב הסיכויים שהאשם הוא מישהו מהמעגל 
הקרוב – המשפחה, החברים, המכרים.

הבלש פולי, שמתמודד עם אסון כבד משלו, מתאמץ להתחקות 
אחר עקבותיה של הילדה שנעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. 

תוך כדי החיפוש אחריה נפתחים פצעים מן העבר ומתגלים סודות 
אפלים שרחשו כל העת מתחת לפני השטח.

קרוב לבית / קארה האנטר
ספר חודש פברואר:

בעקבות המצב ייתכנו שינויים ועיכובים בהפצת הספרים ובזמינות החנויות. את המבצעים ניתן לממש במשך כל התקופה באתר  www.ybook.co.il בתוספת דמי משלוח.
לרכישת הספר "קרוב לבית" | "אהבה אבודה" יש להזין קוד קופון 3773 | לרכישת הספר "סטלינגרד" יש להזין קוד קופון 3776 | לרכישת הספר "קיצור תולדות ישראל" 

יש להזין קוד קופון 3775

סטלינגרד / אנטוני ביוור
הטבה נוספת:

נהנים מהנחה מיוחדת מנויי 

    למימוש ההטבה גשו עם שובר זה לאחת מרשתות

"האנטר בונה עלילה מותחת ושומרת על הקורא דרוך 
Publishers weekly ."עד העמודים האחרונים

"הזכיר לי את היצ'קוק במיטבו, כשטוויסט רודף 
Daily Mail ."טוויסט בקצב עוצר־נשימה

הקרב על סטלינגרד לא היה רק נקודת מפנה פסיכולוגית 
במלחמת העולם השנייה, אלא גם שינה את פניה של הלוחמה 
המודרנית. היסטוריונים ומבקרים מכל רחבי העולם הגדירו את 

סטלינגרד של אנטוני ביוור כתיאור המהימן ביותר של 
המערכה הנוראה ביותר במלחמת העולם השנייה.

סטלינגרד הוא תיעוד בלתי־נשכח וחסר תקדים של אכזריות, 
של אומץ ושל סבל אנושי.

"אנטוני ביוור מפליא לתאר את ממדי הענק של הקרב על 
סטלינגרד, שרבים רואים בו את נקודת המפנה של מלחמת 

העולם השנייה". ניו יורק טיימס
"מלאכת מחשבת... תיעוד קריא להפליא של פרק 

חשוב בהיסטוריה". וול סטריט ג'ורנל

מחיר מבצע

במקום ₪98

 ₪ 19.90

מחיר מבצע

39.90 ₪במקום ₪118

בנוסף:
ספרי חודש ינואר
זמינים בחנויות 

ובאתר גם במהלך 
חודש פברואר 2021

”אהבה אבודה” 

”קיצור תולדות
ישראל”

19.90 ₪ במחיר

29.90 ₪ במחיר


